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Ord for dagen
ved Ingrid Rødset

Å finne hvile

Det er lett å glemme å puste. Lett å glemme 
å ta seg tid til det som gjør at du føler du ikke 
får gjort det du burde og skulle. Lett å glem-
me å hvile.

Hvorfor er det så vanskelig for så mange? De 
siste 5 årene så er det vært en økning på over 
400 akuttinnleggelser pga. stress. Mennesker 
som glemmer å hvile. 

Vi hviler når vi må, ikke når vi burde.

I bibelen leser vi første gang om hvilen i 
skapelsesberetningen. Gud skaper himmel og 
jord, måne og sol, ville dyr, mennesker, fisker i 
vannet og planter. Det står i 1. Mosebok 
kapittel 2, 1-3

Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet 
han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte 
han fra hele det arbeidet han hadde gjort.

Gud hvilte. Ikke fordi han var sliten, men fordi 
han var fornøyd. Det står «Gud så på alt det 
han hadde gjort, og se, det var svært godt!» 
Han fullførte hele skapelsen med å hvile. 
Tenk så fint! For et forbilde! Hvor ofte hviler vi 
bare fordi vi er fornøyd? Når vi kan sette oss 
ned og bare smile.

Er vi så sjelden fornøyd at vi glemmer å hvile? 
Mange opplever det, et jag etter noe mer, 
noe bedre. Vi blir ikke fornøyd. Når noen roser 
oss, kan mangefort si, «ja, men det er ikke så 
bra det burde vært, jeg hadde litt dårlig tid, 
jaja.. reint og reint, du må ikke se under sofa-
en» Alt kunne jo vært bedre. Og dessverre for 
de fleste, hviler vi veldig sjelden fordi vi er for-
nøyd med oss selv.

Jeg tror Gud skjønte at vi trengte en på-
minnelse på hvordan vi kan finne hvile. For 
Gud sender sin sønn for å gi oss dette 
budskapet.

I Matteus 11: 28 sier Jesus: Kom til meg, alle 
dere som strever og bærer tunge byrder, så 
vil jeg gi dere hvile.

Jesus ville minne oss på at den beste hvilen 
er å finne hos han.

Henvend deg til han som er fornøyd med deg 
og finn den gode hvile. Tør å hvile fordi du er 
fornøyd, fordi Gud er fornøyd med deg. Du 
trenger ikke være helt topp, bare en enkel 
takk over det som faktisk har vært bra, med 
et smil om munnen kan du sette deg og hvile. 
Og la dette være en daglig investering.

Ingrid Rødset
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Nye tilsette

Martha Gravås Eggehorn
Drømmejobben! – slik beskriver Martha sin nye hverdag på Ålesund folkehøgskole.

Martha har siste 20 år bodd  i Ålesund og er gift med Byron, fra Seattle, Washington. Til 
sammen har de 3 barn, Jeanette Marie (11), Liam Olliver (7) og Stella Josefin (5).

Hun ble født i Levanger, men vokste opp på Bjorli, i Å�ord på Fosenhalvøya og i Vikersund. 
Pappaen var sangevangelist da Martha var liten, så sang og musikk har alltid vært en viktig 
del av livet. Musikk er nok fortsatt den største lidenskapen i følge henne selv, og så ofte hun 
har anledning er hun å finne på en konsert på kulturhuset, i en kirke eller på Terminalen i Åle-
sund.

Fra hjemmet fikk hun også innprenta en over gjennomsnittet kjærlighet til mennesker, med 
foreldre som jobbet i rusmiddelomsorgen. «Alle slags mennesker var alltid velkommen hjem til 
oss,» sier Martha ,«og dette er slik jeg også ønsker å ha det hjemme hos meg.» Det å hjelpe 
mennesker å leve den beste versjonen av seg selv, er arven hun har med.  «Jeg ønsker å være 
med å pushe i den retningen», sier Martha og fortsetter: « Jeg ønsker å leve slik at du synes det 
er godt å være deg i nærheten av  meg. Og jeg tror vi kan lære av alle mennesker vi møter..»
 
Menighetsliv har alltid vært viktig for Martha. Hun sier at hun har gått i alt fra statskirke til 
pinsemenighet og synes ikke det gjør noe at uttrykksformene er ulik. «Gud kan snakke til oss 
på mange ulike måter,» sier hun.

Martha har gått med et stille ønske om å 
arbeide i folkehøgskolen, og når det nå ble 
en anledning, så greip hun den med begge 
hender. Hun har selv gått på folkehøgskole 
som 16-åring på Rødde i 92-93 med Sven 
Sæther som musikklærer. Det var første 
gang hun flytta hjemmefra  og det var en 
god start. Etter  mer internat hverdag på 
Tryggheim vgs, og deretter hjelpepleier-
skolen i  Hønefoss, flytta hun på slutten av 
90-tallet til Ålesund. Her startet hun på 
Ungdom i oppdrag sin disippeltreningsskole. 
Og dette ble arbeid hun viet mange år til, i 
tillegg til jobben som hjelpepleier innen 
geriatrien. Her fikk hun bruke hele seg. «Jeg 
ble forelska i Sunnmøre, i folk, i �ell og na-
tur,»  som hun selv sier.

Martha er også veldig glad i å oppleve nye 
ting og nye steder. Hun har besøkt 34 for-
skjellige land, og at Ålesund folkehøgskole 
er reiseskole er et stort pluss og en av grun-
nene til at Martha søkte hit.

Hallvard Nordstrand
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Nye tilsette

Rune Abelseth
Rune er frå Emblem og vart tidleg engasjert aktiviteter på bedehuset. Han er framleis med der 
i teknisk tenestegruppe, og som voksenleder med fokus på  teknikk rundt Ungdomskoret 
Respons. Han var også tidleg aktivt med i idretten, og dei seinare år som oppmann i fotball på 
barne- og ungdomsnivå. Han har også vore engasjert i fleire kor og foreningar opp igjennom 
åra.

«Eg trivs godt i ungdomsmiljø og vil vere med å bidra til at ungdomsgenerasjonen skal få eit 
best mulig fundament vidare i livet,» seier han.
Før har han arbeidd sjølvstendig med eige foretak stort sett heile sitt arbeidsaktive liv, og ei 
periode med eigne tiesatte. Hans fagutdanning og felt har vore innan elektronikk og logistikk, 
noko som har medført bl.a arbeid innan serviceelektronikk, audio/videoteknikk, køyre buss og 
vogntog.

« Heile livet har eg hatt interesse for «dippeduttar», småelektronikk, motoriserte ting og  
liknande, ja alt som beveger seg.» Ifølgje han sjølv kan han sitte i timevis for å studere eller 
løyse eit problem.  Det er litt typisk Rune å henge med i ting som skjer og studere nye ting og 
følgje med i tida.

Rune er gift med Reidun og dei har tre barn som begynner å bli vaksne.

«Eg fekk lyst på meir ordna arbeidsforhold og nye arbeidsutfordringar då eg søkte som 
driftsleiar,» seier han og legg til: « Her får eg bruke alle sider av meg sjølv.»  Han synest det er 
kjekt med allsidige arbeidsoppgåver der han får hjelpe andre. Kanskje hans erfaring med å 
bygge opp droner frå grunnen kan komme til nytte?

Men Rune føyer tankefull  til: « Eg ønskjer å vere omsorgsfull , vil gjerne vere rettvis og stille opp 
for andre, men har tatt lærdom av å seie ja for mykje.» At han er glad i å gå turar i �ellet er 
viktig også i den samanheng.

Hallvard Nordstrand
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Nye tilsette

Helene Indrebø
Helene voks opp i Langevågen.  Ho fortel at 
ho hadde ei veldig fin tid i eit stort 
ungdomsarbeid. Ho var med i 
ungdomskoret  Ezekias og fekk vere med på 
veldig mange, kjekke ting . No i ettertid  har 
ho fått sjå kor viktig ei god ungdomstid er, 
og det kan vere godt å ha med i jobben på 
folkehøgskulen. «Det er utrulig meiningsfylt 
å jobbe på folkehøgskole,» seier ho. « Det å 
bli kjent med unge  er kjekt og inspirerande 
viss ein kan bety noko for andre. Her får 
elevane vere den dei er i eit større fellesskap. 
» Trua er ein viktig del av livet mitt, seier ho, 
og opplever det  spennande å møte elevar 
med ulike trusstandpunkt.

Sjølv gjekk Helene bibelskolen på Bildøy der 
ho trefte Hans Kristian som ho seinare vart 
gift med. Etter bibelskoleåret flytta Helene 
til Oslo og jobba i barnehage, men for 
tilbake til Bergen og utdanna seg til 
førskolelærar og jobba i barnehage.

I 2001 vart det flytting tilbake til 
Langevågen der ho og Hans Kristian no bor 

saman med fire barn.

Helene seier om seg sjølv at ho er veldig sosial og trivast godt t i lag med andre. Ho omtaler 
også seg sjølv som eit følelsesmenneske som kan lett la seg engasjere.  Forfulgte kristne og 
slavehandel skaper engasjement, men ser også dei rundt seg.

Helene elskar å stå på ski og å spele volleyball. I den samanhengen seier ho sjølv: «Den som 
har det gøyast, har vunne.»

Hallvard Nordstrand
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3 på internatet
Mye å glede seg over – og til

Mari Bråtveit, Fredrik Aars og Andrea Brendeford 
forteller gladelig om livet på folkehøgskole; hva det har 
lært dem, og hva som gjør et slikt skoleår verdifullt.

Hva har dere lært om dere selv etter første halvår på 
folkehøgskole?

- Jeg har fått testa tålmodigheten, og jeg har funnet 
ut at jeg er mer tålmodig enn jeg trodde, sier Andrea.

- Ja, for det er jo ikke alt man er enig med 
romkameraten sin om, legger Fredrik til. - Man må 
tolerere andre, ta hensyn. Ting som er normalt for 
meg, er ikke nødvendigvis det for han jeg bor med.

- Jeg vet rett og slett ikke, sier Mari, som synes det 
spørsmålet er vanskelig å svare på. For selvfølgelig har 
man lært mye, men det å peke på én ting … Når det 
gjelder hva hun har lært av å omgås andre, kommer 
svaret derimot nokså raskt.

- Ingen er helt lik deg, sier hun. - Men alle har likevel 
noe til felles med deg. Det er viktig å lete etter det 
man har til felles.

Hva er et folkehøgskoleår for dere?

Mari fremhever med en gang det å komme seg til en 
ny plass og oppleve noe nytt, mens Fredrik har en noe 
annen oppfatning,

- Jeg ville sagt at det er en kombinasjon av barnehage 
og gamlehjem, spøker han, og de to andre ler 
gjenkjennende. Fredrik understreker at det ligger en 
svært positiv undertone i dette svaret.

Og man kan vel forstå hva Fredrik mener med denne 
definisjonen; strikkingen, kaffen og kakene i peisestua 
etter middagen, gøy i gymsal, turer til fots, på sykkel 
eller i buss (gjerne guidet), juleverksted. Alt dette 
koselige, som jo er en del av en folkehøgskoleelevs 
hverdag.

- Folkehøgskole er bare såååå annerledes fra vanlig 
skole, sier Andrea. - Og relasjonene til lærerne er også 
noe helt eget.

Beste tips/triks for et godt internatliv?

Her er Mari først på ballen: - Det er viktig å finne en 
god balanse mellom egentid og det å være sosial, sier 
Mari. - Og så må man tørre å by på seg selv. Ikke bli 
sittende på rommet når man har mulighet til å være 
med i peisestua. Det kan koste litt, men man blir alltid 
tatt godt imot.

Hva ser dere mest frem til etter jul?

- Å se roomie´en igjen, ler Andrea.

- Toppturer på ski! utbryter Mari.

- Flere fredagskroer, sier Fredrik. - Det har vært så gøy 
med fredagskroene stippene har arrangert i løpet av 
høsten. Poengjakten helt på starten av året var den 
gøyeste. Mer sånt!

Og enn så lenge er det både uker og måneder igjen av 
den sosiale reisen som utgjør et folkehøgskoleår, og 
vårt lille panel gleder seg stort til alt som ligger foran.

Når det gjelder hvor veien går videre etter 
folkehøgskolen, så har de ikke dette helt klart for seg 
ennå. Men så er jo heller ikke det så farlig. For er det 
ikke nettopp slikt en skal kunne bruke tid på å finne ut 
av gjennom alle disse menneskemøtene; på rommet, i 
gangene, i peisestua, på tur med klassen i innland og 
utland, i valgfag og reisemålstimer?

Jo, det er det.

Robert Botn
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I sofakroken med...

Styreleder og elevrådsleder

Elevrådsleder, Håvard H. Lockert og styreleder Rigmor Andersen Eide møtes for å utveksle 
tanker om folkehøgskolene: merverdi, utfordringer og folkehøgskoleslagets fremtid.

- Hvorfor et år på folkehøgskole, 
Rigmor?

- Folkehøgskolen er et unikt 
skoleslag. Fagene er tilpasset tida 
vi lever i, og alle opplevelsene de får 
er noe av det som gjør folkehøg-
skolen god. Her på skolen har vi 
dyktige medarbeidere som omfav-
ner alle. Samarbeidet i teamet er 
godt, og en har evnet å skape et 
hjem for elevene, en trygg plass å 
være. Jeg opplever også at Ålesund 
folkehøgskole utfordrer elevene på 
å prøve nye ting, utforske nye om-
råder.

- Og du, Håvard? Hva er det som 
gjør et år som dette bra?

- Jeg tenker at det å ha et opplegg 
å gå til hver dag, er veldig bra for 
mange. Etter tretten år med skole, 
kan det for mange være godt med 

et avbrekk. Men man vil jo ikke dri-
ve dank, heller. Man vil gjøre noe 
produktivt. Et år på folkehøgskole 
er en god bruk av tid. Noen velger 
også å bli stipendiater, altså bruke 
to år på folkehøgskole. Noen vil 
kanskje si at det er lite lurt, men jeg 
tenker at man må leve livet til fulle i 
ungdomstida – man får den tross 
alt ikke tilbake. 

- Ja, og det er jo uansett lurt å ta 

seg tid til å tenke grundig over hva 
man vil gjøre videre. Det har man 
god mulighet til i løpet av et 
folkehøgskoleår, legger Rigmor til.

- Men hva er folkehøgskolens størs-
te utfordringer, da?

- Det er viktig å få ut budskapet 
om at et folkehøgskoleår ikke er et 
hvileår, men et skoleår. Moren min 
og onklene mine har alltid snakket 

Før generasjonene skal få bryne seg på hverandres tanker og ideer, 
skjerper vi hjernen med en aldri så liten duell på skolens Disc-gol�ane.
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godt om folkehøgskolen. Jeg har 
derfor alltid tenkt at jeg skal gå 
folkehøgskole, sier Håvard.

- Jeg tenker det er viktig å være 
tidsaktuell, sier Rigmor. - At vi vå-
ger å gå nye veier, har teft for det 
som er i tida og ikke stivner. 

- Opplever du at Ålesund Folkehøg-
skole er fremoverlent nok?

- Ja, det synes jeg. Den siste tida er 
det gjort mye på markedsføringsbi-
ten. Jeg tenker det er viktig bruk av 

midler å få et profesjonelt blikk på 
skolen.

- Før vi runder av, hva tenker du om 
folkehøgskolene og fremtida, Rig-
mor?

- Det har vært mye god omtale av 
folkehøgskolene på Stortinget den 
siste tiden. Mange har fått øynene 
opp for skoleslaget, og det er bra, 
sier Rigmor.

- Vi har jo kjempet for bevilgnin-
gene hvert eneste år, men mange 

gode lobbyister har talt skolesla-
gets sak, og flere og flere ser nå 
verdien av et år på folkehøgskole. 
For mange har året på folkehøg-
skole vært helt avgjørende, og 
mange har også fått en kristen om-
vendelse her. Det er fantastisk å 
møte igjen tidligere elever, som for-
teller om hva skolen har betydd for 
dem.

Robert Botn

- Jeg er veldig stolt av skolen, og da 
jeg ble spurt om å være styreleder var 
det lett å svare ja til det. Jeg er på en 

måte tilbake der jeg startet, jeg er 
hjemme, sier Rigmor.

- Det at man på Ålesund 
folkehøgskole kan `sy sammen´ 

skolehverdagen sin i så stor grad, og 
at lærerne alltid smiler og hilser når de 

møter deg, det har stor verdi, sier 
Håvard.

Håvard H. Lockert: Elevrådsleder, elev på Sør-Amerika 
Xplore, fra Bergen. Har alltid hatt lyst til å være 
elevrådsleder, og grep derfor muligheten da han fikk 
den.

Rigmor Andersen Eide: Har de siste åtte årene vært 
stortingspolitiker, pensjonist men fortsatt 
lokalpolitiker, tidligere daglig leder i Maritimt Forum. 
Politikken har vært en stor del av livet hennes. Hun har 
selv jobbet her på skolen i mange år.
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Alternativ til Israel

Norgestur 2018

For skoleåret 18/19 har vi utvidet turtilbudet vårt med en tur i Norge som alternativ til Israel i 
samme periode. I år tok vi en av skolens minibusser og la ut på en rundtur i Sør-Norge med 
mål om å oppdage og gjenoppdage fedrelandet.

Krevende planlegging

Det er alltid spennende å få skape 
nye turer. Det å sette sammen en 
tur som holder seg innenfor et 
stramt budsjett, gir muligheter for 
opplevelser og læring, har poten-
sialet til å utfordre elevene, og in-
kluderer møter med mennesker og 
kultur, det er krevende. Planleggin-
gen av turen utfordret oss på å se 
plasser hvor elevene sannsynligvis 
hadde vært tidligere på nye måter, 
ta i bruk personlig erfaring og 
kontakter og tenke nytt. 

Økologisk is og `De oransje og blå´

Reiseruten inkluderte Balestrand, 
Feios, Sogndal, Rjukan, Oslo, 
Hurdal, Lia Gård og Røros.

Balestrand er en vestlandsk perle 

langs Sogne�orden. Med base på 
Sygna Videregående Skole og 
gjestfriheten til folkehøgskolefami-
lien Ro ble det et møte med dette 
vakre stedet som gikk dypere enn 
trebygg og �ordutsikt.

På Feios fikk vi bli kjent med en 
Nederlandsk familie som har satset 
på økologisk isproduksjon på Alm 
Gard, og som lyktes der mange 
trodde det ikke var mulig. Neste 
stopp var Sogndal, hvor vi gjorde 
det vi kunne for å støtte de oransje 

og blå i kampen om serieledelse. 
Det ble en tung kveld på Fosshau-
gane, men å stå sammen med sup-
porterklubben Stormen ble i det 
minste en unik kulturopplevelse. 

Norsk natur og krigshistorie

På flere av kjøreetappene har vi 
forsøkt å få med oss mest mulig av 
norsk natur, fremfor å ta
strakeste veien. Gaular�ellet på vei 
inn til Balestrand og ruten til 
østlandet via riksvei 50 fra Aurland 
til Hol er to gode eksempel på store 
opplevelser også fra bussetet.

Dagen Joakim Rønneberg ble bi-
satt fra Borgund kirke i Ålesund var 
vi på Vemork og fordypet oss i et 
av andre verdenskrigs store presta-
sjoner. Overnatting bak metertykke 
murer i selveste Rjukan kirke og ti-
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talls cm med nysnø gav oppholdet 
et særpreg vi ikke kunne ha forut-
sett.

Å gjøre Tigerstaden interessant

En av de store utfordringene på 
turen var å gjøre Oslo by til et inter-
essant stopp på reisen, selv om de 
fleste av elevene på turen har til-
brakt endel tid i hovedstaden. 
Kultur og mangfold var to hoved-
temaer som gikk igjen i løpet av 
oppholdet i Tigerstaden. Første 
kveld i Oslo kunne vi nyte å være 
stuet inne i trange øvingslokaler til 
The Feelgood Orchestra, et band 
som blant annet har vært husband 
på Stian Blipp Show. Det var et in-
spirerende møte med talentfulle 
unge musikere. 

Den Norske Opera og Ballett ble et 
høydepunkt med omvisning, fore-
drag om kveldens forestilling av 
Manon og selve ballettforestillin-
gen. Vi tilbrakte en formiddag med 
guiding på Grønland, arrangert av 
Internasjonalt Museum etterfulgt 
av en utstilling ved museet rundt 
temaet Fordommer. Det ble for 
mange et sterkt møte med temaer 
som utfordret og stimulerte til 
refleksjon rundt våre holdninger og 
verdier.

Mat er veldig viktig når man er på 
reise og denne rundturen gav oss 
mange muligheter til å oppleve 
gjennom ulike og unike smaker. 
Økologisk is i Sogn, ekte Palestinsk 
festmåltid ved Habibi i Oslo, økolo-
gisk lunsj ved kafeen til Øko-
landsbyen i Hurdal og kebab i 
Rjukan er blant måltidene vi husker 
best. Flere av overnattingsstedene 
gav oss muligheten til å lage mat 
sammen og nyte et unikt fellesskap 
rundt måltider med en forholdsvis 
liten gruppe på tur.

Moderne klosterliv

Lia Gård, fire kilometer fra nær-

meste nabo i Østerdalen, gav oss 
rom til å virkelig trekke oss tilbake 
fra hverdagen og utfordre oss selv 
med en annerledes måte å bruke 
tiden vår på. I løpet av 42 timer på 
retreat fikk vi leve et moderne 
klosterliv. I den skogkledde åssiden 
langs Storsjøen fant vi ro og stillhet 
til å tenke, ikke tenke, bli utfordret, 
vokse og være.

Retreat-tilværelsen gav oss mu-
ligheten til å erfare bibelmedita-
sjon, kapellsamlinger, stillemåltider, 
tidebønn tre ganger om dagen, tu-
rer alene og i grupper i endeløs 
furuskog, pannekakehytta, skogs-
kapeller, en stavkirke, laby-
rintvanding og delegrupper. Denne 
smaken av klosterliv opplevdes av 
flere både utfordrende og overvel-
dende, men det er et godt eksem-
pel på en virkelig unik opplevelse.

Røros-meieriene

Siste stopp for denne gang ble Rør-
os. I bitende kulde og november-
mørke var det tøffe forhold for 
byvandring med guide, men sam-
tidig sto været til fortellingene om 
utfordringene lokalbefolkningen 
har kjempet seg igjennom for å 
etablere og bo i Kobberbyen. Den 
siste morgenen på tur fikk vi til-
bringe hos Røros-meieriene, som 

føyde seg inn i rekken av møter 
med mennesker som har våget å 
satse på sine prosjekter, som har 
fulgt drømmen, tilegnet seg nød-
vendig kunnskap og bygget noe 
nytt for å gjøre sitt nærområde 
bedre. Økologisk produksjon, in-
novasjon både i produkter og 
produksjonslokaler og et tydelig 
hjerte for å ta vare på tradisjon og 
lokal kultur er stikkord fra denne 
bedriften.

Tenk lokalt

Norgesturen ble et inspirerende 
møte med landet vårt. Vi fikk se og 
erfare bidrag som mennesker, or-
ganisasjoner og bedrifter har gjort 
for å ivareta det unike og 
verneverdige, samtidig som de ser 
fremover og bygger et sterkere 
samfunn. Vi har blitt utfordret til å 
se våre medmennesker på nye må-

ter og på hvordan vi bruker tid og 
ressurser. Vi har hatt en personlig 
reise gjennom å utforske stillhet og 
hva det kan romme i et hverdagsliv. 
Vi har kanskje lært at antall kilo-
meter tilbakelagt fra der en bor 
ikke nødvendigvis samsvarer med 
hvor store opplevelser man kan få.

Vi håper at du er blitt inspirert til å 
utforske, utfordre fordommer og 
kanskje tenke lokalt før du tenker 
�erne strøk neste gang det er tid 
for å ta seg en tur. Norge kan by på 
mye. Mer enn du kanskje var klar 
over.
 
Om du ikke har gjort det allerede 
bør du ta en tur innom reiseinnleg-
gene våre fra turen på a�s.no/ak-
tuelt. Her finner du daglige innlegg 
fra turen med tekst, bilder og video.

Per Strøm
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Canada Adventure Sports
Skoleåret 2018-2019 har sett lanserin-
gen av en ny linje ved Ålesund 
Folkehøgskole, Canada Adventure 
Sports. Linja har som mål å gi elevene 
et bredt spekter av erfaringer med ulike 
aktiviteter og måter å drive moderne 
friluftsliv på.

Fantastiske Sunnmøre
På Sunnmøre har vi uendelig med mu-
ligheter til å dyrke aktivitet i friluft med 
�ell og �ord som nærmeste nabo. Høs-
ten har bydd på storslåtte opplevelser i 
Sunnmørsalpene og nærområdet med 
toppturer til fots, klatring, padling, 
matlaging i det fri, hengekøyeovernat-
tinger, gode stunder rundt utallige bål, 
sykling, surfing og mye mer.

Over jul ser elevene fram til å utnytte 
mulighetene skolens beliggenhet gir til 
toppturer på ski og innføring i vinterfri-
luftsliv. For de fleste av elevene våre er 
dette første møte med aktiviteter i 
brattere terreng vinterstid. Derfor bru-
ker vi god tid til å bli kjent med utstyret 
vi bruker, trene på ferdigheter på ski og 
kameratredning, arbeide gjennom tur-
planlegging sammen og tilegne oss 
kunnskap om sikker ferdsel og skred-
lære.

Vi bruker også tid på å lære om Canada 

som land og samfunn. Linja legger sær-
lig vekt på naturforvaltning og tilgang 
til natur i Canada og Norge. Her er det 
ulike utfordringer, historie og praksis 
som er verdifulle å få en forståelse for i 
møte med samfunnsendringer og for-
valtningsspørsmål her hjemme. 

Allsidig friluft i Canada
Turen til Canada i mars og april er et 
høydepunkt blant høydepunkt. Med en 
linjelærer som er født og oppvokst i 
Canada bør alt ligge til rette for en tur 
som kombinerer store naturopplevelser, 
spennende aktiviteter og kurs, og møter 
med kultur og mennesker.

Reiseruten tar utgangspunkt i Vancou-
ver på Canadas sørvestkyst. Herfra rei-
ser gruppen inn i landet for ski- og 
topptur-kurs i Nelson, før de avlegger et 
besøk på et friluftslivstudium ved 
Thompson Rivers University i Kamloops. 
Andre uka på turen har gruppen base i 
Squamish, like nord for Vancouver. Her 
har vi lett tilgang til ski, stisykling og 
klatring. I tillegg blir det besøk hos 
“Skiers and Snowboarders for Christ”, 
flere store internasjonale aktører i fri-
luftslivindustrien og lokale syklister som 
gir innblikk i den unike aktivitetskultu-
ren som området dyrker.

Siste uke på tur tilbringes på Vancouver 
Island med to dagers surfekurs i Tofino 
og tre dager med havpadling i kajakk i 
områdene utenfor Ucluelet. Her blir det 
overnatting i telt på øde strender i Bro-
ken Islands-øygruppen.

Ved retur til Vancouver får gruppen gle-
de av blomstringstiden til byens kjente 
kirsebærtrær. Vi opplever denne unike 
verdensbyen fra sykkelsetet og får med 
oss museumsbesøk og spennende mat-
opplevelser preget av byens interna-
sjonal befolkning.

Kunnskap for livet
Som du ser er Canada Adventure 
Sports en allsidig friluftslivslinje med 
sterk forankring i reisemålet Canada. Et 
år med CAS, som vi kaller det, skal være 
et år der du oppdager og utforsker, 
mestrer utfordringer og finner gleden i 
mangfoldet av muligheter naturen gir 
oss til å være i bevegelse. Dette skal 
ikke være et “den gang da” år, men et år 
som gir deg kunnskap og ferdigheter 
som kan brukes videre i løpet av et 
aktivt liv ute!

Følg reisebloggen vår på a�s.no og 
#alesundcas!

Per Strøm
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To uker på å sette oppe en musikal? Galskap, sier dem. Nei da, sier vi. Med over 120 
engasjerte sjeler i stallen, er det bare å si: En, to, tre - kjør!

MOTIVERT GJENG

I november kjørte vi igjen musikal-
prosjekt (for 21. gang!), og i år var 
det Kardemommeby som sto på 
plakaten! En musikal vi har gjort 
godt tidligere - men som vi år løftet 
til nye høyder.

For når en ikke bare skal øve inn 
musikk og replikker, men også sy 
kostymer, gjøre sminke, bygge ku-

lisser, øve inn dans, få på plass lyd 
og lys, gjøre viktig PR-arbeid og 
ikke minst føre alt sammen til et 
heidundrandes show, blir det ikke 
mange minuttene med nedetid.

Men når man vet at 1200 barn og 
voksne i løpet av de tre dagene vi 
kjører forestillinger, vil komme og se 
på, og kanskje vil minnet brenne 
seg fast i småbarnas minne for all-
tid - da har man motivasjonen man 

trenger for å gi full gass!

For pågangsmotet var upåklagelig, 
og samarbeidet mellom de ulike 
avdelingene likeså. Som regel kom-
mer det en dag mot slutten av uke 
to, som internt kalles "Krise-ons-
dag"; dette er dagen da vi tenker at 
dette går bare ikke. Men i år kom 
ikke denne dagen. Det gikk, som 
man sier, på skinner.

MESTRING OG SAMHOLD

Lærer på Afrika Mangfold, Ato Ow-
uso Addo og musikklærer Ragnhild 
Eide Akslen holdt i tøylene. Ato 
som regissør og Ragnhild som mu-
sikalsk leder.

- Det som er mest krevende med å 
arbeide med en musikal som dette, 
er å få alle bitene til å henge 
sammen, sier Ragnhild, som synes 
det morsomste er å se hvordan 
elevene vokser i oppgavene sine, 
hvordan de opplever mestring og 
oppdager nye sider ved seg selv.

Musikal på Ålesund folkehøgskole

Kardemommeby til nye høyder

«Musikalen har ført oss 
nærmere hverandre og 

bygget et sterkere 
felleskap.»

– Ato Owuso Ado
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Ato fremhever viktigheten av å 
bygge et trygt miljø, hvor det er lov 
å gjøre feil og dumme seg ut.

- Musikalen har ført oss nærmere 
hverandre og bygget et sterkere fel-
leskap, sier han.

- De fleste skuespillerne har liten el-
ler ingen erfaring fra før, men de har 
jobbet hardt med å ta sine karak-
terer helt ut!

OVERSKUDD TIL STRØMMESTIF-
TELSEN

I alt sju forestillinger ble satt opp, 
og alle inntekstene fra musikalen 
går til inntekt for skolens solidari-
tetsprosjekt, som i år er et 
samarbeid med Strømmestiftelsen 
og prosjektet "Sjef i eget liv".

Prosjektet "Sjef i eget liv" er en ett-
årig utdanning for ungdom i al-
deren 13-19 år, som har gått glipp 
av skolegang på grunn av fattig-
dom. Prosjektet arbeider i ut-
viklingsland over hele verden. Målet 
er å gjøre ungdommene stolte og 
selvstendige, gi dem kunnskap om 
egne rettigheter og muligheten til å 
tjene egne penger.

Robert Botn

«Det morsomste er å se hvordan elevene 
vokser i oppgavene sine, hvordan de 

opplever mestring og oppdager nye sider 
ved seg selv.»

– Ragnhild Eide Akslen



16 RAUS — 2019

Jenny fra RBF-klassen

ETT ÅR TIL, TAKK!
Hvert år søker flere ungdommer 
med utviklingshemming et 2.år på 
folkehøgskole. Oktober 2017 kom 
det endringer som sperret for disse 
mulighetene. Kun en håndfull slapp 
gjennom. Jenny var en av dem. Og 
hun er tydelig på hva som bør gjø-
res. 

I 2017 møtte jeg Jenny som skulle 
begynne på Ålesund folkehøgskole. 
Jenny har barneautisme. Men som 
hun selv sier: det er ikke noe hun 
tenker så mye på, «jeg er bare 
pakket inn på en annen måte». 
Jenny har ofte et høyt stressnivå i 
nye situasjoner, og på grunn av det, 
måtte hun de første ukene sove fle-
re netter hjemme. Hver dag var det 
nye utfordringer som måtte be-
kjempes. Jeg husker en episode 
hvor Jenny spurte om hun kunne bli 
med meg opp på kontoret da jeg 
skulle hente noe under et arran-

gement. Hun gråt og prøvde å ta 
seg sammen fordi inntrykkene var 
så overveldende. Jeg måtte bare ha 
en liten pause, sa hun, men jeg vet 
at når jeg mestrer dette da blir jeg 
veldig stolt etterpå. Hun gjorde inn-
trykk på meg. Så mye energi hun 
brukte, på ting som vi andre tok for 
gitt. Det var sterkt å se hvor mye 
hun ønsket å utvikle seg. 

Jenny var en av 8 ungdommer det 
året som skulle gå linja, Reise bo og 
fritid. Dette linjetilbudet har blitt et 
målretta utdanningstilbud for de 
som har behov for tilrettelegging, 
og et skoletilbud hvor elever får 
oppleve å ha fellesskap med andre 
normalfungerende ungdommer, fra 
hele Norge. Fordi mange av elevene 
har erfaringer med å ha få venner 
og opplæring i små grupper, er det-
te en unik mulighet å vokse sosialt 
og få utfordringer på mange om-

råder. Områder som er avgjørende 
for god fungering i hverdagen og 
som øker den enkeltes livskvalitet 
og mestring.

Jeg tok en prat med Jenny, og hun 
hadde mye på hjerte.

Kan du si noe om hva som gjorde 
at det ble en positiv opplevelse det 
første året ditt, Jenny?

Ja, det som gjorde det var at jeg ble 
trygg på lærerne, for det er veldig 
bra lærer-stab her, og stipendiater, 
som gjør at man blir fort trygg på 
omgivelsene her. Det er mye opp-
legg i starten som gjør at man blir 
kjent. 

Og av og til hjelper det 
bare å stikke foten utenfor 
komfortgrensa, så får man 
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en bra sosial opplevelse. 
Og du får hjelp av andre!

Men problemet var at akkurat når 
jeg hadde begynt å åpne meg selv 
og tørre å være meg selv, så var 
hele året slutt. Så da ville jeg ha et 
år til hvor jeg kunne tørre ting jeg 
ikke har turt før.

Det er stor forskjell på Jenny jeg 
møtte august 2017 og den Jenny 
jeg kjenner i dag 1,5 år etter, hva 
tenker du selv er forskjellen Jenny?

Det er VELDIG mye. Jeg tør å snak-
ke med mange flere folk i matsalen. 
Jeg tør å være på scena og å ikke 
holde inne den jeg er. Og jeg tør å 
gå egne veier, ikke bare dilte etter 
andre.

Familien til Jenny er veldig glad i å 
reise og de har tatt henne med på 
opplevelser rundt i hele verden. For 
Jenny har ikke dette vært så lett. 
Turene har vært preget av mye 
sterke følelser og stressreaksjoner. 
Inntil sommeren 2018.

Hva skjedde i sommer Jenny?

Vi gjorde noe vi aldri har gjort før, 
som aldri ville ha fungert før. Og 
det var at vi var på en backpack-
tur. Vi tok nytt hotell nesten hver 
dag, masse kjøring, og masse nye 
inntrykk. Og jeg hadde ingen 
breakdown, som vi kaller det, jeg 
hadde bare en og det var helt på 
slutten, og en hviledag, men det var 
forståelig. Det var noe mamma sa, 
som hun hadde lagt merke til. Det 
var at det så ut som jeg slappa av.

Det blei mange gode minner for alle 
den ferien. Og mange gode minner 
har også Jenny fått på folkehøg-
skole. 
 
Kan du nevne noen minner fra disse 
to årene som er spesielt viktige for 
deg? 

Det store korslaget! For da så jeg 
plutselig at jeg gjorde noe jeg aldri 
ville turt året før! Jeg bare sa «jeg 
vil veldig gjerne danse solo!» foran 
hele skolen, og jeg grudde meg 
ingenting til det. 

Og et av de gode minnene fra i �or 
var forholdet jeg fikk med dem i 
klassen. 

Men ikke bare de i klassen, 
også dem utafor klassen, 
og det var litt nytt for meg.

Du har jo vært ganske flink til å ut-
fordre deg selv Jenny, og nå har du 
4,5 mnd igjen av 2 år på Ålesund 
folkehøgskole. Hva blir det neste? 

Jeg har ikke satt meg noen spesi-
elle utfordringer, men kan hende 
det kommer noen i løpet av året, 
for det kommer i rykk og napp. Men 
da er jeg HELT klar for å ta dem.

Og til slutt, har du noe du vil si til 
de som sitter og bestemmer om 
man kan få støtte til to år på 
folkehøgskole? 

Ja, det bør ikke være innstramnin-
ger, det bør heller slakkes ut litt, for 
det er veldig mange som trenger 
det. Og jeg vet selv hvor forferdelig 
det er å måtte sitte der og ikke vite 
om man kommer inn, for du føler du 
har så lyst å gå et år til, og du har 
så mye mer å utvikle deg på. 
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Det er så viktig for folk å få 
utvikle seg i det tempoet 
de trenger. For det er ikke 
alle som utvikler seg i 
samme tempo.

Hvis vi får gå ett år til på folkehøg-

skole så blir vi mer selvstendig, sånn 
at det blir lettere å flytte hjemme-
fra. Og når vi flytter hjemmefra er 
det lettere å få oss ut i arbeid. 

Har du mer du vil tilføye? 

Nei, utenom at man bør velge å gå 
på folkehøgskole, og at det burde 
være en lov, om at ALLE skal få lov 
å gå to år på folkehøgskole!

Ingrid Rødset

Info om saken:
I Rundskrivet til lov om folkehøgskole § 6 som ble endret oktober 2017 skjedde det noe som fikk store 
konsekvenser for utviklingshemmedes muligheter for et 2. år på folkehøgskole. 

Forskriften sier etter endringene «Tilskott gis for 1 år. I helt spesielle tilfeller kan bruker få tilskott til et 
andre år. Det er ikke nok at bruker med trening over lengre tid kan bli enda mer selvstendig» Videre 
legges det vekt på at all trening over ett år skal ivaretas av kommunene.

Det ble satt i gang et stort engasjement for å få endret dette. Både frivillig pårørendegruppe og 
folkehøgskolerådet har jobbet med saken.

12 juni 2018– resultat. Stortinget ber regjeringen oppheve den innstrammingen som har skjedd i 
utviklingshemmedes muligheter til å ta et andre år på folkehøgskole.

Saken er foreløpig ikke fulgt opp.

Arbeids- og sosialdepartementet skriver som svar på mail fra pårørendegruppa at «Dersom vilkårene 
for støtte til et andre år på folkehøyskole skal mykes opp, krever det endring i folketrygdloven og/eller 
forskrifter gitt i medhold av denne.» Det blir videre lagt vekt på at det skal skje en utredning mtp 
endring og undersøkelser knyttet til behov og ønsker. De kan ikke si noe om hvor lenge arbeidet vil ta. 

Slik det er nå er det opp til bostedskommunen om de vil støtte et slikt opphold om ikke eleven går 
under «helt spesielle tilfeller». Det er usikkert om elever som søker et andre år skoleåret 2019/2020 vil få 
dette innvilget.
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«Hva bor i deg?»
Selvevaluering 2017/2018

Hvert skoleår velger skolen 
ett selvevalueringsprosjekt. 
Dette er et område på skolen 
vi ønsker å ha fokus på og 
forbedre gjennom skoleåret. 
Skoleåret 2017/2018 valgte vi 
elevsamtalen som tema for 
selvevalueringsarbeidet. 

Elevsamtalen som kontakt-
lærer gjennomfører med sine 
elever er ett viktig redskap for 
å bli kjent med og veilede 
elevene våre når det kommer 
til personlig utvikling og 
yrkesvalg.. Gjennom elev-
undersøkelser og samtale i 
pedagogisk forum har vi job-
bet med å lage verktøy som 
vi kan bruke i elevsamtaler 
med elevene. Arbeidet danner 
grunnlaget for en rapport 
som blir levert inn til ut-
danningsdirektoratet. En årlig 
selvevalueringsrapport om 
ett selvvalgt tema er et 
kriterium for offentlige midler 
til å drive folkehøgskole. 

Som et resultat av arbeidet 
med elevsamtalen kom vi 
frem til en overskrift for elev-
samtalen som vi har kalt for: 
«Hva bor i deg»? 

Elevsamtalene tar nå 
utgangspunkt i figuren til 
høyre. Målet er at eleven 
gjennom de tre ulike sam-
talene med kontaktlærer skal 
lære selg selv å kjenne og 
reflektere over hva som bor i 
en av egenskaper, drømmer, 
håp og tro. 

I den første samtalen med 
kontaktlærer er fokus naturlig 

nok å bli kjent. Vi prøver å få 
ett innblikk i hvordan livet til 
eleven var før de kom hit og 
hva de ønsker med året på 

folkehøgskole.  En kan sette 
seg noen mål for hva en øns-
ker med dette året. I den 
andre samtalen er hovedfo-
kus å prøve å veilede å dis-
kutere og veilede elevene om 
yrkesvalg. I den siste sam-
talen, som blir gjennomført 
de siste to ukene reflekterer vi 
sammen med eleven om hva 
året har betydd for ved-
kommende, hva en skal ta 
med seg videre i livet og hva 
som bor i eleven i dag. 

Det systematiske arbeidet vi 
gjør når det gjelder elevsam-
taler her på skolen tror vi er 

ett viktig bidrag for at 
skoleåret skal bli en «Reise for 
livet», der eleven opplever å 
bli sett av lærer og mulighe-

ten til å reflektere over hva 
som bor i en og hva en ønsker 
for fremtiden. Det årlige selv-
evalueringsprosjektet er en 
god mulighet til å utvikle vår 
folkehøgskole ett skritt om 
gangen. Tema for årets selv-
evalueringsarbeid er «Mat og 
kosthold» på skolen.

Jan Kristian Behrentz

Figuren er hentet fra boken "På 
sporet av noe ekte", som er skrevet 
av Vegard Holm.
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- Vi er KLARE!

Gjennom mange år har tilsette på Borg grubla over kva som er det mest sakssvarande 
namnet på skulen vår. Steinar Farstad har sagt det fleire gonger og no har vi tatt han på 
ordet: Vi byter fornamn: Frå stolte, om enn noko historiske «Borgund» til stadig dagsaktuelle 
«Ålesund»! Vi tok kontakt med marknadsføringsbyrået Havnevik og etter mange spørsmål 
om kven vi er og kva vi vil vere, fekk vi på plass ein profil som vi har fått ut i verda det siste 
året.

Det første symbolet du kan skimte i logoen vår, peiker 
oppover. Dette symbolet har tinder i seg, kanskje ser du 
både Jønshornet og eit lavvo-telt. Eg ser også Opp og 
fram, eit ordpar som Havnevik har utfordra oss med i 
samband med namneskiftet. Vi skal vere aktuelle. Sku-
len treng å bli godt synleg på landsplan med eit namn 
som enkelt blir knytt til ein konkret stad. Vi skal endå 
klarare fram med kva vi er som skule, vi har landets beste 
plassering for god tilgang til naturopplevingar og er ein 
godt utvikla folkehøgskole med reiseprofil som hovud-
satsing.

Det neste symbolet kan likne både eit plussteikn og eit 
vegkryss, men først og fremst ser vi eit kors. Vi er kristen 
skule. Kvar dag har får vi dele eit aktuelt drypp frå 
Bibelen gjennom Ord for dagen med ungdom. På skulen 
vår skal alle erfare at kristen tru er ein del av kvardagen. 
Når vi marknadsfører oss skriv vi det på denne måten: 
Ålesund folkehøgskole er ein kristen skule, basert på tru 
og toleranse. Kvar elev vert møtt med omsorg og respekt. 
Dei som vil gi si kristne tru eit høve til å vekse, får god an-
ledning til det. Basert på livsglede skal året være ei indre 
personleg reise, ei sosial reise og ei reise ut i verden. I 
sum: Ei reise for livet.

Å for åpen, for Ånd, for ålreit, for år og for Ålesund sjølv-
sagt. Ein hovudgrunn til namneendringa er at det skal 
skine klarare på folkehøgskulehimmelen kvar vi held til. 
Vi har veldig få sekund på oss hos kvar ny søkjar, når dei 
skal leite gjennom 82 skular for å finne den dei kanskje 
ser nærare på. Ofte er det berre skulenamn og linjenamn 
søkjarane ser før dei surfar vidare. Dei få sekunda vi får 
frå kvar enkelt, må vi nytte godt. Eit namn som det lett 
blir knytt mange fine ting til er gull verd. Og no tenkjer vi 
ikkje berre på fotballag, sjølvsagt. Åpen og ålreit, det er å 
vere raus, det.
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Det skal vere råd å sjå ein F her. For fellesskap, fridom, 
fint og ferd kanskje? Og etternamnet vårt: FOLKEHØG-
SKOLE. Dette skuleslaget er ein heilt spesiell sjanse for 
ein skuleeigar til å nå vidt omkring med det skuleeigar 
står for. Vi rekrutterer svært breitt i folket, og vi får 
formidle allmenndanning på vår basis. Folkehøgskulane 
er i vinden som aldri før, like mange vel folkehøgskule 
som er inne til førstegongsteneste i forsvaret dette året. 
Folkehøgskulane er som aldri før gode stader for indremi-
sjonsrørsla til å arbeide med formidling inn mot ein 
ungdomskultur. Vi kjenner oss heldige som får arbeide så 
fritt med dette og utvikle skulen dit vi ønskjer, som
leikne og ekte folkehøgskulefolk.

Sven W. Sæther

Frå Borgnytt til Raus

Vi skal Klare det saman, vere Kristen, leiken, aktuell, raus og ekte, medan vi gjer eit skuleår til ei 
reise for livet for stadig nye elevar. Meldingsbladet vårt har fått namn etter ein av kjerneverdi-
ane våre – Raus.  Og fordi vi er rause kan du be om å få tilsendt årleg, gratis og men med eit 
vippsnummer i. 

Følg oss på heimesida vår – alesund�s.no, 
på �esboka – facebook.com/alesund�s 
og gjennom @alesund�s/#alesund�s på instagram.
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Kristen tro på Ålesund Folkehøgskole

Vi ønsker å være tydelige på at vi er en kristen 
skole. Dette kommer til uttrykk på forskjellige 
måter. Det kan være ord for dagen på mor-
genen som refererer til kristen tro eller at vi 
synger bordbønn før middagen, som nok er 
uvant for noen. I tillegg til dette har vi både 
fellesfag og frivillige tilbud, hvor samtale om 
kristen tro og eksistensielle spørsmål generelt 
får mye plass.

Tro og liv faget

Tro og liv er et fag som alle elevene har samlet 
her på skolen. Som navnet sier, ønsker vi at 
dette skal være ett fag som handler om både 
troen og livet. Elevene på skolen har ulike 
utgangspunkt når det gjelder forhold til kris-
ten tro og til tro generelt. Vårt mål og ønske 
er at alle elevene skal opplev faget som 
relevant for eget liv. 

Vi har et vidt spekter av temaer og arbeids-
metoder i faget. Faget skal gi mulighet til å 
lære om kristen tro, reflektere over eget stå-
sted og praktisere troen. 

I noen timer har vi det som kalles for walk and 
talk der vi innleder med ett tema, før elevene i 
grupper går en kort tur i området hvor de 
samtaler om temaet vi har innledet om. Te-
maene her kan være ondskap, tro og viten-
skap eller ungdomskultur.

Vi tror at troen må erfares for å oppleves 
relevant.  I løpet av året gjennomfører vi der-
for to trosvandringer. En trosvandring består 
av ulike poster som vi har satt opp i skolens 
gymsal. Postene inneholder bønnekrukke, 
bønnelabyrint, lystenning, et sted hvor de kan 
hvile, lesekrok med bibeltekster og tegnekrok. 
Under vandringen spilles det musikk og det 
vises fine naturbilder på storskjerm. Før påske 
gjennomfører vi påskevandring med noen fle-
re poster som fotvask og nattverd. Ett viktig 
anliggende for vandringene er at elevene kan 
velge hvor mye de vil delta. Noen ønsker å sit-
te i ro å lytte til musikk, mens andre deltar på 
flere av postene.

Før studieturen til Israel i høst delte vi elevene 
inn i grupper som fikk hver sin bibeltekst. I 
løpet av 15-20 minutter skulle elevene fordele 
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roller og lage en dramatisering som ble frem-
ført for elevene i etterkant. Elevene gjorde en 
veldig god innsats og vår erfaring var at dette 
var en god måt å få kjennskap til sentrale 
bibeltekster før vi besøkte de historiske ste-
dene i Israel.  

Non Stop Gud.

Non Stop Gud er et populært tilbud som de 
fleste av elevene velger å bli med på. Elevene 
som melder seg på deles inn i mindre grupper 
som møtes hjemme hos ulike lærere. Som 
navnet sier handler det her om at en spiser is 
med Non Stop, samtidig som en har samtaler 
om Gud og viktige spørsmål som angår livet 
og troen. Hver samling har ett bestemt tema. 
Eksempler på temaene vi snakker om er Hvem 
er Gud? Hvem er Jesus? Finnes det et liv etter 
døden? Hva gir mennesker verdi? Hvem er du?

Non Stop Gud bruker å få gode til-
bakemeldinger fra elevene. De opplever det 
som fint å komme hjem til en lærer å samtale 
om spørsmål som en kanskje ikke snakker så 
mye om til vanlig.

Onsdagsmøte

Onsdag kveld  arrangerer vi vårt eget kristne 
ungdomsmøte på skolen. Lovsangsteamet 
bruker “stille time” på mandager til å øve. På 
møte synger vi sammen alt fra nye lovsanger 
til salmer , før vi får høre en andakt. Dette kan 
være en av lærerne så skolen, eller noen som 
kommer utenfra. Etter andakten er det mu-
lighet for å tenne et lys, samtale, lese i Bibelen 
eller skrive en bønn til bønnekrukka.  Dette er 
en populær samling, og det kommer mellom 
40-50 elever hver gang.

Jan Kristian Behrentz og Ragnhild Eide Akslen
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Jeg vil prøve å kombinere 
nanoteknologi med marinbiologi 

og forskning.
– Lisa Blaser
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Vurderer å bli dykkeinstruktør
Faglinje Dykking

Lisa Blaser er året 18/19 elev på Canada Adventure Sports, og har i tillegg valgt å gå faglinjen 
Dykking. Hun er fornøyd med valg av både reisemål- og faglinje, og etter skoleåret vurderer 
hun å ta dykkeinteressen et hakk videre.

Hvordan har året med dykking på 
Ålesund folkehøgskole vært så 
langt?

– Veldig gøy! Vi har både opplevd 
dykking i tropisk hav og det 
nordiske hav. Det er to ganske 
forskjellige opplevelser, som er bra 
på hver sin måte. Rødehavet er fullt 
av liv og fargerike koraller. Man får 
muligheten til å observere denne 
undervannsverdenen på nært hold, 
sier Lisa.

I Norge har hun erfart at temperatur 
ikke behøver å stå til hinder for en 
fantastisk dykkeopplevelse.

– I tillegg er det veldig mye 

spennende å se her også, det er mye 
liv under overflaten! Aktiviteter som 
fangstdykking, nattdykking og 
undervannsvideo-/foto gjør det 
ekstra spennende å dykke her. Da 
har man et mål med hvert dykk, og 
muligheter til forbedring hver gang. 
Det er kanskje noe av grunnen til at 
man ikke kan bli lei, sier hun.

Lisa har i år også fått Open Water 
og Advanced sertifikat, som gir 
henne muligheten til å leie utstyr og 
dykke i hele verden.

Stemmer det at du har planer å bli 
dykkerinstruktør?

– Jeg har tenkt tanken i det siste. 
Jeg starter med å ta Rescue Diver 
og Dive Master sertifikat. Da vil jeg 
kunne jobbe ved siden av studiet, i 
dykkeorganisasjoner. I tillegg vil jeg 
være sertifisert til å drive med 
forskningsdykking, noe jeg håper på 
å få bruk for senere. Jeg vil nemlig 
prøve å kombinere nanoteknologi 
med marinbiologi og forskning, 

forteller Lisa.

Uansett om hun får bruk for dette i 
jobbsammenheng eller ikke, 
understreker hun at hun kommer til 
å ha glede av å ha det som hobby 
resten av livet.

Robert Botn
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Go West!

Hoddevika
Vestlandet trekker turister fra alle kanter om dagen. I folkehøgskolemiljøet er det et sted 
lengst ute mot vest som er spesielt godt besøkt. Hoddevika er en magnet for de som ønsker 
sterke opplevelser ute i det fri. 

Mål for seks av åtte linjer
Med avsidesliggende beliggenhet og unik natur mellom 
bratte �ell i havgapet lokker dette stedet med en særegen 
ro og gode forhold for bølgesurfing. Turer til Hoddevika har i 
løpet av de siste fem årene eksplodert i popularitet blant 
linjene ved Ålesund Folkehøgskole. Det som for fem år siden 
var en adventstur for én linje, har blitt en del av årsplanen til 
seks av åtte linjer ved skolen.

Vi har god erfaring med å ta turen mot sørvest. Etter tre ti-
mer med buss og ferge er utsikten nedover hårnålssvingene 
til bygda og utover til havet en opplevelse i seg selv. Når du i 
tillegg kan benytte deg av Vestlandets beste forhold for 
surfing og velge blant to gode aktører for instruksjon og ut-
styrsleie står opplevelsene av mestring, samhold og natur i 
kø.

Nordic Ocean Watch
I år fikk også elever i Canada- og Sør-Amerika-klassene mu-
lighet til å bli kjent med arbeidet til Nordic Ocean Watch 
som driver strandrydding av plast i bl.a. Hoddevika. De har 
etablert et sorteringsanlegg som også fungerer som base 
for informasjonsformidling rundt utfordringen den økende 
mengden plast i verdenshavene gir og kommer til å gi oss.

Elevene brukte noen timer på å plukke søppel, besøke sort-
eringsanlegget og høre om hvordan organisasjonen arbei-
der for å sette fokus på temaet.  

Man behøver ikke å til reise til �erne kyststrøk for å oppleve 
flotte strender og god surf. Vi er velsignet med mange 
eksotiske reisemål innenfor noen få timer på hjul fra in-
ternatet. Et besøk til Hoddevika hører med til å få forståelse 
for bredden av det Norge kan by på av natur og opplevelser.

Per Strøm
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Intervju med Maria Helen Ramstad

En ny reise – en hun ikke vil gå glipp av
Etter to år hos oss, går reisen til 
Maria Helen Ramstad nå videre. Vi 
ville vite hva hun har lært av jobben 
i folkehøgskolen, og hva hun mener 
er den største forskjellen på 
folkehøgskolen og tradisjonell 
skole.

Kreativ ildsjel

Maria har fått jobb som ungdoms-
skolelærer, og skal undervise i 
kunstfag og norsk. Hun har i hoved-
sak undervist i kreative fag, som 
tegning, maling og keramikk.
Med sin trygge fremferd og lune 
vesten, har hun vært en viktig 
støttespiller for mange elever. Hun 
har også bidratt med nye og friske 
ideer, og hun våget å si sin mening 
når det var påkrevd.

Det må også nevnes at Maria har 
vært uhyre viktig i arbeidet med 
kostymer og sminking i to musikal-
perioder.

Tar med seg mentaliteten

- Eg håper eg klarer å ta med meg 
litt av mentaliteten frå livet som 
folkehøgskulelærar. Elles håper eg 
å kunne vere meir til stades i kvar-
dagen til jentene våre på 4 og 7 år. 
Det er ei reise eg for all del ikkje vil 
gå glipp av, sier Maria.

- Folkehøgskulen er ein like viktig 
institusjon no som då eg sjølv gjekk 
for snart 20 år sidan. Og då særleg 
med tanke på at ein får leve tett på 
andre menneske som er svært ulike 
ein sjølv, og lære seg å respektere 
og setje pris på at vi er ulike , men 
med same verdi som del av felles-
skapet. Kanskje er dette enda vikti-
gare no i ei tid med sterkare 
polarisering blant grupper i sam-
funnet, og ein meir uforsonleg tone 
i debattmiljø, særleg i sosiale 
media, sier Maria.

Bygger karakter

Når det gjelder forskjellen mellom 
folkehøgskole og tradisjonell skole, 
understreker Maria blant annet at 
det er meir fokus på å bygge karak-
ter i folkehøgskolen, enn det er på å 
sette karakter.

- 
Særleg Stille Time gir elevane ei 
muligheit til å lytte til eigne kjensler 
og tankar på ein måte som eg trur 
er viktig for å «lande» litt i seg sjølv 
og kjenne tryggheit for vegen vida-
re. Det er så mykje støy elles – både 
visuelt og knytt til forventingar frå 
alle kantar, at det kan vere vans-
kelig å lytte til si eiga stemme. Kva 
er det «eg» vil?

Robert Botn

Folkehøgskulen er ein 
like viktig institusjon no 
som då eg sjølv gjekk for 

snart 20 år sidan.

Stille Time gir elevane ei 
muligheit til å lytte til 

eigne kjensler og tankar 
på ein måte som eg trur 

er viktig for å «lande» litt 
i seg sjølv.

Takk for innsatsen, og lykke til videre!
Helga B. Birgisdottir startet hos oss i august 2010, og arbeidet i stor grad 
med renhold: alt fra daglig renhold til boning av gulv og nedvask. Helga satt 
på mye kunnskap om renholdfaget, og var strukturert og nøye i alle ledd, det 
være seg med oppvasken og renholdet på kjøkkenet eller kveldsmat til 
elevene våre. Ikke bare var hun nøye, men bidro også med mye humor og 
godt humør. Helga arbeider som vikar i barnehage.

Gunnhild Aksnes Kristiansen utviste en energi, et pågangsmot, og en om-
sorg for elevene, og ikke minst en glede over arbeidet, som det året hun var 
her hos oss, var til stor inspirasjon for både elever og kolleger. Gunnhild var 
inne på USA-linjen, hvor hun samarbeidet med Matthias Furrer, og hun 
hadde blant annet Radio-valgfag. Gunnhild arbeider i dag i den kristne radio-
kanalen Radio 3:16 lokalisert i Kristiansand, hvor hun nå bor med sin familie.
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Fredagskro – et rusfritt alternativ!
Fritidstilbud på skolen

Fredagskro er et relativt nytt kon-
sept i skolehverdagen på Ålesund 
folkehøgskole – som er i stadig ut-
vikling. Julie Døvik er i år en av 
skolens ledertreningselever, og hun 
forteller mer enn gjerne litt om det-
te varierte og populære tilbudet.

Sosialt og gøy!

`Fredagskro´ innebærer at vi leder-
treningselevene arrangerer ulike 
aktiviteter hver fredagskveld. Hver 
fredag har sitt eget tema, for ek-
sempel poengjakt, kjønnsbytte, 
bibelsmugling, pensjonistaften eller 
kanonballturnering.

De ulike aktivitetene samsvarer 
med temaet den kvelden, utkled-
ning er ofte også en stor del av dis-
se kveldene. Dette skal være et 
rusfritt arrangement som gir 
elevene mulighet til å sosialisere 

med hverandre på en annen måte 
enn de gjør i hverdagen.

Ved å delta på aktiviteter sammen 
blir man kjent på en helt ny måte. 
Dette er særlig viktig i starten av 
skoleåret, da mange har en tendens 
til å trekke seg til de samme folke-
ne, siden det er det tryggeste i en 
ellers uvant hverdag.

Motbeviser alkoholmyten

På mange av disse kroene blir 
elevene delt inn i lag, noe som gir 
dem mulighet til å bli kjent i mindre 
grupper. Mange av elevene kommer 
rett fra videregående, og en fest-
kultur som sier at `for å ha det skik-
kelig gøy må man drikke alkohol´. 
Gjennom arrangementer som Fre-
dagskro og elevkvelder får man 
mulighet til å delta i aktiviteter og 
konkurranser som motbeviser det-

te. For mange kan det også være 
en lettelse å slippe unna drikke-
presset, og bare kunne ha det gøy 
sammen uten at man nødvendigvis 
blir dårlig dagen derpå.

Er det noe jeg har lært etter to år 
på folkehøgskole, er det at man 
kan finne på mye gøy en fredags- 
eller lørdagskveld uten en dråpe 
alkohol.

Krever nøye planlegging

Ledertreningselevene bruker mye 
tid i løpet av uken på å planlegge 
disse kroene. Mange av kroene 
deltok vi selv på i �or når vi var ele-
ver, men vi prøver å videreutvikle 
og forbedre kroene for å gjøre dem 
til våre egne.

Typiske arbeidsoppgaver som føl-
ger med fredagskroene er inndeling 
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av lag, planlegging av de forskjellige aktivite-
tene, innkjøp hvis vi trenger det, og produksjon 
av diplom. Ingenting er så viktig som et diplom 
på slutten av kvelden for å vise frem kveldens 
bragder.

Selv om fredagskro er et frivillig arrangement 
ser vi at de aller fleste elevene møter opp hver 
fredag, så det er tydelig at det faller i smak og 
at det settes pris på.

Julie Døvik

Ledertreningselevene 18/19: F.v. bak: Julie Døvik, Sofie 
Bore, Frida Husøy, Andreas Thomassen Holm, Jørgen 
Stai Hess. F.v. foran: Odd Harald Bergh, Ingrid Fevang, 
Guro Dahl Hammari.
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